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КҮН ТӘРТІБІ:
1. «Жылыойгаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2015 жылға бекітілген
инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп беру.
2. «Жылыойгаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2015 жылға бекітілген
инвестициялық бағдарламаның аясында орындалған құрылыс және өндірістік нысандарды
аралау.
ТЫҢДАЛДЫ:
1.ЖШС «Жылыойгаз» директоры Ж.Қ.Ермекова жиынға қатысқандармен сәлемдесіп
жиналысты ашық деп жариялады.
2. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау
комитетінің Атырау облысы бойынша Департаменті басшысының орынбасары
А.А.Сабыров сөз алып, өткізіліп жатқан баспасөз-турдың мағынасына мен мақсаттарына
түсінік беріп, қысқаша хабарлама жасады.
3.ЖШС «Жылыойгаз» директоры Ж.Қ.Ермекова 2015 жыл қорытындысы бойынша
есептік баяндамасын жасады (баяндама жалғанды).
4.Жылыой аудандық Мәслихат депутаты С.Мамбетова сөз алды:
Құрметті жиынға қатысушылар!
Осындай баспасөз-тур ұйымдастырып отырған Департамент тарапына және
«Жылыойгаз» ЖШС басшысына алғысымды білдіремін. Орындалған инвестиция
бағдарламаға да көңілім толды. Жыл сайын негізгі қорларыңыз жаңарып, қызметіңіздің
сапасы жоғарлап жатыр.
Баяндамаңызды мұқият тыңдап, келесі ұсынысты айтқым келіп отыр. Жылыой
ауданы халықтың әлеуметтік жағдайын ескере отырып, коммуналдық төлемдердің өсуіне
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түбегейлі қарсымыз. «Теңізшевройл» ЖШС жыл сайын газдың сату бағасын 2,5 пайызға
көтеріп жатқан саясатын көрсетіп, «Жылыойгаз» ЖШС атынан аудандық мәслихатқа осы
мәселеге араласып, қандай болса шешімін алуға ұсыныс беріңіз. Сіздің ұсынысыңызды
негізге алып, депутаттық сауалды «Теңізшевройл» ЖШС-не жолдаймыз.
Жауап: «Жылыойгаз» ЖШС директоры Ермекова Ж.Қ
Сіздің ұсынысыңыз өте орынды. Бұл мәселеге өз тарапыңыздан араласатын
болсаңыз, біз қарсы емеспіз. Жақын арада ұсынысымызды дайындап жолдаймыз.
5. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау
комитетінің Атырау облысы бойынша Департаменті басшысының орынбасары
А.А.Сабыров қорытынды сөз алды.
Құрметті қатысушылар!
ЖШС «Жылыойгаз» 2015 жылға бекітілген инвестициялық жобаның сомасы,
Серіктестіктің жылдық шығындардың 50 пайызын құрайды. Инвестициялық қаражат
табиғи газды тасымалдау тарифінің құрылымында болғасын, не үшін, қай бағытта, толық
көлемде жұмсалғанын қадағалау үшін жергілікті атқару билігін және халық депутаттарын
қатыстырып отырмыз.
Бұл үрдіс табиғи монополия субъектілерінің ашықтығын көрсетеді. Бүгінгі
баспасөз-турға қатысқандарыңызға алғысымды білдіремін. Толық ақпарат алған
шығарсыздар деп сенімдімін.
Рахмет!
6.Баспасөз-турға қатысушылар тарапынан басқа сауалдар қойылған жоқ және жазбаша
түрде пікілер мен сұрақтар ұсынылған жоқ.
7.«Жылыойгаз» ЖШС директоры Ж.Қ.Ермекова қатысушыларға рахметін білдіріп,
өндірістік нысандарды аралауды ұсынды.

Хаттаманы жүргізген

Г.Бабакулова
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«Жылыойгаз» ЖШС-нің 2015 жылға
бекітілген инвестициялық бағдарламаның
орындалу жөнінде пресс-турдың
хаттамасының №1 қосымшасы

«Жылыойгаз» ЖШС 2015 жылғы қызметі бойынша хабарлама
«Жылыойгаз» ЖШС ҚР табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің Атырау
облысы бойынша Департаменті директорының 19 наурыз 2009 жылғы №65-ЖҚ
бұйрығына сәйкес табиғи газды тұтынушыларға таратушы газ құбырлары арқылы
тасымалдау қызметі бойынша табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тізімінің
жергілікті бөліміне енгізілген және осы саладағы қызметін 2009 жылдың 1 мамырынан
бастаған болатын.
1. Инвестициялық бағдарлама және оның орындалуы.
Жалпы, ҚР Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы №1096 Жарлығымен
бекітілген «Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалдыинновациялық даму стратегиясында» қуат көздерін өндіретін және тасымалдайтын
кәсіпорындардың құрал-жабдықтарын жаңарту үшін инвестиция көлемін арттыру
қажеттігі, және табиғи монополия саласындағы қызметтерге тарифтердің өсуі тек
монополистер ғана емес, ұлттық экономика тұрғысынан да қажетті және дәлелді екендігі
атап көрсетілген болатын. Және де тарифтерді жасанды ұстау саясатынан бас тарту
керектігі, оның орнына тарифтерді реттеудің оңтайлы саясатына көшу керектігі айтылған.
Осы бастаманы қолдау мақсатында «Жылыойгаз» серіктестігі де 2010-2015 жылдар
аралығында бірнеше жобадан тұратын екі инвестициялық бағдарламаны жүзеге асырды,
үнемделген қаражатқа қосымша жұмыстар да атқарды.
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Атырау
облысы бойынша Департаментінің 2014 жылғы 03 маусым айындағы №62-НҚ және
Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2014 жылғы 29 шілде айындағы №314 -НҚ
Бірлескен бұйрығына сәйкес «Жылыойгаз» ЖШС-нің 2013-2015 жылдарға арналған
инвестициялық бағдарламасы түзетулермен бекітілген.
2015 жылға бекітілген инвестициялық бағдарлама 2 бағытты қамтыды:
І бағыты – Тозығы жетіп, апаттық жағдайда тұрған Қосшағыл поселкесінде
орналасқан №1 және №6 газ реттегіш пункттерін жаңа үлгідегі шкафты газ реттегіш
пункттерімен ауыстыру.
Шкафты газды реттегіш пункт - газ қысымын төмендету үшін және газды бөліп
таратушы тораптарда оны берілген деңгейде ұстап тұруға арналған шкафты
орындаудағы технологиялық құрылғы. Сонымен қатар, ШГРП тұтынушыларға табиғи
газды кауіпсіз жеткізуге мүмкіндік беретін құрылғы.
Жалпы жұмсалған сома – 5 592,055 мың теңге ҚҚС қоспағанда.
ІІ бағыты – Тозығы жетіп тұрған «Құлсары – Теңіз» автожолымен - Тұрғызба
селосы аралығындағы және Тұрғызба селосымен - Шоқпартоғай селосы аралығындағы,
қимасы 219 мм, жалпы ұзындығы 12 568 метр жер үсті орта қысымды газ құбырларын
қайта жаңғырту.
Газ құбырларын қайта жаңғырту мақсатында «Құлсары – Теңіз» автожолымен Тұрғызба селосы аралығындағы және Тұрғызба селосымен - Шоқпартоғай селосы
аралығындағы жер үсті орта қысымды газ құбырлары жер асты орта қысымды
полиэтилен құбырларына ауыстырылды. Полиэтилен құбырлары күн көзін жібермейді,
коррозияға көп ұшырамайды. Жерге төселетін құбырлардың пайдалану мерзімін ұзарта
түсуге тигізетін септігі мол. Полиэтилен құбырлардың қызмет көрсету мерзімі темір
құбырларға қарағанда отыз – қырық жылға артық. Темір он жылдан соң даттанып,
қақсып, шіритін болса, полиэтилен құбырларды елу жылға дейін ауыстырмай
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пайдалануға болады. Заманауи технологияларды пайдалана отырып, салынған жаңа газ
құбырлары экологияға зиянсыз. Бұл да өте маңызды.
Инвестициялық бағдарламаның аясында орындалған іс-шаралар нәтижесінде газ
ысырабы және апаттық жағдайлардың саны азайды, негізгі құралдардың физикалық
тозығы төмендеді.
Жалпы жұмсалған сома – 75 281,060 мың теңге ҚҚС қоспағанда.
2015 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында
«Жылыойгаз» ЖШС реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар
ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту
кезіндегі шығындарды ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи
монополиялар субъектілерінің сатып алу қағидаларын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2011
жылғы №1467 Қаулысына сәйкес, сатып алу жұмыстары ұйымдастырырылып, сәйкесінше
жеңімпаз әлеуетті жеткізушілермен келісім-шарт жасақталып, бекітілген шаралар
орындалды.
Және 2016-2020 жылдарға арналған жаңа инвестициялық бағдарламаны дайындады,
ол тиісті тәртіппен Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау
комитетінің Атырау облысы бойынша Департаментінің 19 маусым 2015 жылғы №103-НҚ
бұйрығымен бекітілді.
2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаның жалпы сомасы –
475 284,72 мың теңге. Оның ішінде:
2016 жылға – 110 261,55 мың теңге;
2017 жылға – 102 628,06 мың теңге;
2018 жылға – 100 237,77 мың теңге;
2019 жылға – 100 237,77 мың теңге;
2020 жылға – 61 919,57 мың теңге.
Инвестициялық бағдарлама шеңберіндегі жобалық-сметалық құжаттар арнайы
сараптамадан өткізіліп, сараптамалық қорытындысы алынған.
Инвестициялық жобалар жөніне нақтырақ айтар болсақ, 2017-2019 жылдар
аралығында Құлсары қаласындағы 2 автоматты газ тарату бекетін жаңа үлгісіне ауыстыру
жоспарланған. Сатып алу құнының өзі 400 951,08 мың тг құрайтындықтан, әр бекетті 2
жыл ішінде бөліп төлеу арқылы сатып алатын боламыз.
2020 жылға Құлсары қаласындағы 5 ықшам ауданнан өндірістік аймақта орналасқан
«Жылыойстройсервис» ЖШС аралығында жер үсті орта қысымды қимасы 325 мм газ
құбырын қайта жаңғырту жұмыстары. Жалпы ұзындығы 1 885,6 метр газ құбырын қимасы
110-315 мм полиэтилен құбырға ауыстырып, жердің астымен жүргізу жоспарланған және
бұл жұмыстың жалпы сомасы 39 372,24 мың теңге.
Сонымен қатар, аудан көлемінде жаңа игерілмеген жерлерден жер телімдері бөлініп,
жеке тұрғын үйлер салынып тағы да басқа өндірістік-әлеуметтік құрылыстардың көбеюіне
байланысты жаңа газ жүйелерін тарту мен қосымша жаңа газ реттегіш қондырғылар
орнату қажеттігі туындауда. Атап айтқанда, Жаңа-Қаратон, Қосшағыл, Тұрғызба елді
мекендерінің игерілмеген жаңа аймақтарына орта қысымды газ құбырын жүргізіп
шкафтық газ реттегіш пунктін орнату жоспарланып, 18 099,46 мың тг қаражат
қарастырылған.
Нақты 2016 жылға жоспарымыз жаңа автоматты газ тарату бекетін сатып алу
шартын жасасып, жартылай төлем жасау. Сатып алу жұмыстары Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 18 бұйрығымен бекітілген
«Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары
ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтерді табиғи монополиялар
субъектiлерiнiң сатып алу қағидаларына» сәйкес жүргізіледі.
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Яғни, ашық тендер 05.10.2016 жылы сағат 14-00, «Жылыойгаз» ЖШС кеңсесінде
өткізілді, тендерге қатысуға ниет білдірген ықтимал жабдықтаушылар болмауына
байланысты, өткізілмеген деп танылды.
Сатып алу Қағидаларына сәйкес, бұндай жағдайда өнім өндірушімен тікелей келісім
шарт жасақтауға рұқсат етіледі, сол бағытта жұмыстанып, жылдың аяғына дейін нәтижесі
болатынына сенімдіміз.
2. Баға саясаты туралы.
Тұтынушылар бізбен табиғи газдың ақырғы бағасы бойынша есеп айырысады.
Табиғи газдың ақырғы бағасы негізгі үш құрамдас бөліктен – табиғи газды сатып алу
бағасы, табиғи газды тасымалдау тарифі және жабдықтау үстеме ақысынан құралады.
Және салық заңдылығына сай қосылған құн салығы қосылады.
Табиғи газды сатып алу бағасы «Теңізшевройл» ЖШС-нің сату бағасы болып
табылады, және 2014 жылдан бері жыл сайын 2,5 пайызға ғана көтеріліп отыр.
Бірақ сол 2014 жылдан бері қозғалып келе жатқан мәселе – «Теңізшевройл» ЖШС
өндіретін газ көлемін толықтай «ҚазТрансГаз» АҚ-на өткізу. Қазіргі таңда да осы
мәселеге қатысты келіссөздер жүргізілуде, және егер газды тікелей өндірушіден емес,
аталған ұлттық оператордан сатып алатын болсақ, оның бағасы айтарлықтай өсетіні
жасырын емес.
Табиғи газды тасымалдау тарифі «Жылыойгаз» ЖШС-нің тасымалдау
шығындарының негізінде және табиңи монополия саласындағы заңдылықтарға сай
бекітіледі және тиісті Департаменттің қатаң қадағалауында болады.
Жалпы, көгілдір отыр әр тұрғынға қолжетімді болып, газ кранын ашқан кезде жанып
тұрғанмен, газды толассыз, тұрақты тасымалдау үшін бірталай шығын жұмсалатынын да
баса айтып кету керек. Ондай шығындар қатарына газ құбырлары мен қондырғыларын
күнделікті қамту, оларды жөндеу, жаңасына ауыстыру, қызметкерлердің еңбекақысы,
материалдар сатып алу, электр энергиясы, әлеуметтік төлемдер, еңбекті қорғау және
техника қауіпсіздігі, транспорт, байланыс, жылжымайтын мүлікті тіркеу, электрмен қамту
жүйесін техникалық қамту жұмыстары, сақтандыру төлемдері, газдың нормативтік
шығыны, газдың өндіріс қажетіне кететін шығыны, банк шығындары, салықтар, арнайы
киімдер, құрал-жабдықтар, т.б. жатады. Біз бұл жерде шығындардың маңыздыларын ғана
атап отырмыз. Және бұл шығындардың тек тасымалдау қызметіне қатысты бөлігі ғана
тарифтік сметаға енгізіледі.
Жабдықтау үстеме ақысы серіктестіктің тарифіне енгізілмеген, бірақ тауарлық газды
өткізу барысындағы шығыстарынан құралады, ол да Департамент келісімі арқылы
қолданысқа енгізіледі.
Яғни, жабдықтау үстеме ақысына да жоғарыда аталып кеткендей шығындар, бірақ
газ өткізу қызметіне қатысты бөлігі ғана енгізіледі.
3. Техникалық қамту қызметі.
Қазақстан Республикасының 09 қаңтар 2012 жылғы № 532-IV «Газ және газбен
қамту туралы» заңының 19 бабына сәйкес коммуналдық-тұрмыстық және тұрмыстық
тұтынушылар тауарлық газын беруді жүзеге асыратын газ тарату ұйымымен немесе газ
тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, Қазақстан
Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік
қауіпсіздік
саласындағы
жұмыстарды
жүргізу
құқығына
аттестатталған,
мамандандырылған тәуелсіз ұйыммен өздеріне тиесілі газ тұтыну жүйелеріне техникалық
қызмет көрсетуге арналған шарт жасасуға міндетті. Коммуналдық-тұрмыстық және
тұрмыстық тұтынушылардың газ тұтыну жүйелеріне және газ жабдығына техникалық
қызмет көрсетуге арналған шарт жасаспай, оларды пайдалануға тыйым салынады.
Заңның өзінде осындай қатаң талап қойылу себебі – газды пайдалану өте оңай
болғанмен, қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда ол өте қауіпті. Талай орны толмас
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оқыс оқиғалар алдын алмағандықтың салдарынан болып жатады. Сондықтан, әр
тұтынушы өз қауіпсіздігіне өзі жауапты екендігін естен шығармай, газ тұтыну жүйесіне
тиісті күтім шараларын жасатып отырғаны дұрыс.
Техникалық қамту қызметінің ақысы серіктестік тарапынан бекітіледі және
құзыретті органмен бекітілуге жатпайды.
Серіктестіктің күнделікті қызметі, соның ішінде тарифтерді өсіру, есепке алу
аспаптарын кезекті тексеруден өткізу, техникалық қызмет көрсету мен тұтынушыларды
пайдаланылған газ есебін жүргізу Қазақтан Республикасы аумағында әрекет ететін
Заңнамалар, Ережелер мен Нұсқаулықтарға сай жүзеге асырылатынын қайталап
каперлеріңізге бере отырып, серіктестік қызметінің ашықтығына сендіремін.
Тыңдағандарыңызға көп рахмет.
Ұсыныс, пікір, сұрақтарыңызға жауап беруге әзірмін.
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